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Ordføreren orienterer   
 
 
Konkurranseutsetting av fergesambandene rv 869 Storstein-Lauksundskaret – Nikkeby. 
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Balansering av budsjettreguleringer høsten 2007  
 
 
Vedlegg til kommunestyret: Økonomirapporter fra etatene og menighetsrådet 
 
I tråd med innarbeidet rutine har etatene og menighetsrådet i forbindelse med høstens 
økonomirapportering framlagt behov for endring av sine budsjettrammer, jf 
økonomirapportene.  
  
Basert på etatenes økonomirapportering lager rådmannen denne sammenfatningen av 
behovene samt en vurdering av mulighetene for å imøtekomme de innmeldte behov, blant 
annet i form av bruk av buffere. I tillegg gis det også en rapportering omkring 
hovedansvarsområde 1.9 som består av lånekostnader, utbytte, skatt, rammetilskudd og øvrig 
generell finansiering. 
 
 

KORT OM ETATENES SKJEMA 3 
 
SENTRALADMINISTRASJONEN 
Totalt behov for 739.000,-. Lønnsoppgjøret er fullt ut dekt på eget budsjett med sykepenger 
og vakanser. På lik linje med 2006 (jf omtale i årsmeldingen) er det også i år AFP og politisk 
virksomhet som gir størst utslag med hhv 514.000,- og 97.000,-. I tillegg kommer 85.000,- til 
justering av tjenestekjøp hos ASVO i tråd med økt statlig bidrag og 43.000,- til inntak av 
lærling med dekning fra lærlingebufferen. 
  
KULTUR- OG UNDERVISNING 
Totalt behov for 1.762.000. Behovet er fordelt med 1.192.000,- på lønn og pensjon og 
570.000,- til lærlinger. 
 



HELSE- OG SOSIAL 
Totalt behov for kr. 3.695.000,-. Fordeles med 2.583.000,- til lønn og pensjon (herav 
219.000,- til omsorgslønn og 500.000,- til økt behov i hjemmesykepleien), 156.000,- til 
økonomisk sosialhjelp, 352.000,- til barnevernet, og 604.000,- til manglende refusjon i 
barnevernet. Bruk av ekstra midler til psykiatriplanen tas også med på skjema 3.  
 
TEKNISK 
Totalt behov for kr. 340.000,-. Lønnsoppgjøret er fullt ut dekt på eget budsjett med 
omfordelinger, sykepenger og vakanser, samt innføring av ny praksis hvor utgiftsøkninger på 
selvkostområdene ikke gis dekning over skjema 3. Behovet fordeles med 107.000 til 
maskinhavari, 100.000,- i egenandel forsikring etter vannlekkasje i Malenavn 2-4, 150.000,- 
til vedlikehold grønt (bruk av midler til sommerarbeid fra rådmannens budsjett) 41.000,- til 
ekstrautgifter ved kronprinsbesøket, 120.000,- til forstøtningsmur, lekeplass i Nordveien og 
bom i Mellomvn i tråd med vedtak i formannskapet, 20.000,- til brøyting av ny vei i 
Hollendervika og 340.000,- til dekning av redusert kaileie. Som delvis inndekning fra etaten 
kommer 493.000,- fra nedjustering av budsjettet på Skjervøyterminalen til balanse i tråd med 
økonomirapport for første halvår og 45.000,- merinntekt fra formannskapet for dekning av 
kaileie for redningsskøyta.  
 
MENIGHETSRÅDET 
Totalt behov for 230.000,-. Fordeles med 111.000 til lønn og pensjon, 39.000,- til dekning av 
underskudd på investering fra 2005 og 80.000,- i ønske om generell styrking av driften. 
 
 

ØVRIGE BEHOV OG INNDEKNING 
 
POLITISKE VEDTAK I LØPET AV ÅRET 
Det gamle kommunestyret vedtok i sitt siste møte i juni å sette ned promillesatsen for 
eiendomsskatt til 3 og ikke 4 som hadde vært nødvendig for å oppnå årets budsjetterte 
inntekt. Vedtaket innebar videre at det nye kommunestyret fikk oppgaven med å finne 
inndekning ved at inntektstapet på 1.150.000,- skal tas med nå. 
 
Formannskapet vedtok i sak 24/07 å tilby redningsskøyta gratis plass i havna. I og med at 
havna er selvkostområde må det finnes dekning på rammeområde 1.1 for en årlig kostnad på 
45.000,-. 
 
PENSJON 
Som følge av lønns- og trygdeoppgjøret skal det betales en tilleggsregning på ca 6 mill i 
pensjon. Dette er i overkant av forventet og det høyeste vi noen gang har hatt. Det kan derfor 
se ut som det blir litt knapt her. Like i forkant av formannskapets møte har vi mottatt 
ytterligere informasjon fra KLP som antagelig kan være med på å klargjøre 
pensjonskostnadene både for 2007 og 2008. Grunnet knapp tid har det ikke vært mulig for 
administrasjonen å gjøre noen kvalifisert gjennomgang av dette før formannskapet, men 
rådmannen tar sikte på å kunne gi bedre informasjon til kommunestyret 6. november.  
 
MVAKOMPENSASJON 
På drifta ser det ut til at vi er noenlunde i normal rute og det blir ikke foretatt noen justering.  
 
Momskomp fra investeringer ser ut for å bli over budsjett. Dette som følge av at noen 
prosjekter fra i fjor ble delvis forskjøvet til i år. Økningen på 300.000,- brukes til inndekning 
av øvrige behov. Det er varslet en lovendring fra 2008 eller 2009 som medfører at 
momskomp fra investeringer skal inntektsføres i investeringsregnskapet og ikke i 
driftsregnskapet som det har vært fram til nå. Momskompen vil da i større grad kunne brukes 
som delfinansiering av investeringer og det blir slutt på at store investeringer er med og 



dekker opp overforbruk i drift. I økonomiplanen vil det rådmannen foreslå at vi tilpasser oss 
de nye reglene fra 2008. 
 

SKATT OG RAMMETILSKUDD 
Stortinget har vedtatt at kommunene i 2007 skal få beholde den økte skatteinngangen som er 
ventet. Basert på siste prognoser som kom samtidig med statsbudsjettet ser det ut for at 
skatteinngangen vil bli 2 mill høyere enn budsjettert. Lavere folketall pr 1. jan enn forventet 
og omfordelingsvirkningene av økt skatteinngang gir en nedgang i rammetilskudd på 
600.000,-. Netto gevinst på skatt og ramme blir da 1,4 mill som tas med til inndekning av 
øvrige behov. 
 
 
RENTER OG AVDRAG 
Kommunestyret vedtok i desember i fjor en innsparing på renter og avdrag på i overkant av 2 
mill for hvert år i økonomiplanperioden 2007 – 10. Gjennom avdragsutsettelser, inngåelse av 
fastrenteavtaler og avdragsutsettelse er kravet for 2007 fullt ut oppfylt. Noen av grepene har 
langtidsvirkning slik at det allerede er funnet delvis dekning for 2008 – 10. 
 
Økningen i renten fra Norges Bank har også gitt oss økte inntekter på bankinnskudd og 
forhåpentligvis også på rentekompensasjonsordningen for skole- helse- og kirkebygg. 
Samtidig er vi også passert forbi budsjettrenten på lånene (4,75 %). Rådmannen ser det derfor 
som mest formålstjenlig at vi holder oss til at det er vedtatt at totale netto rente- og 
avdragsutgifter ses under ett ved årets slutt og opp mot lånekostnadsfondet. Det foretas derfor 
ingen regulering nå. Rådmannen gis fullmakt til å bruke av lånekostnadsfondet hvis det anses 
nødvendig. 
  
Sterkt fokus på og oppfølging av gjelda er svært viktig i og med at vi ved årsskiftet vil ha en 
lånegjeld på nesten 250 mill. 
 

SKJØNNSMIDLER BARNEHAGE 
Som kommunestyret ble orientert om i oktober ble Skjervøy som en av 25 kommuner plukket 
ut til en stikkprøvekontroll av bruken av skjønnsmidler til barnehager for 2005. Som en av 18 
kommuner ble vi med bakgrunn i feil funnet i kontrollen trukket et beløp tilsvarende 20 % av 
feilbruken. Trekket er gjennomført i skjønnsmidlene for 2007. Feilen består i at differansen 
mellom netto utgifter til barnehage i 2003 og 2005 ikke er avsatt til bundet driftsfond. 
Barnehageforliket inngått på Stortinget tilsier at alle kommuner fra og med 2004 skal ha 
nettoutgifter til barnehage som er minst like store som i 2003. Kunnskapsdepartementet sier i 
forbindelse med kontrollen av 2005 at det har vært noen uklarheter rundt regelverket og at 
dette er årsaken til at trekket blir satt til 20 %.  
 
I forbindelse med siste terminutbetaling av skjønnsmidlene for 2007 mot slutten av november 
er vi blitt lovet at regelverket skal avklares slik at alle kommuner blir satt i stand til på egen 
hånd å sjekke om man har brukt nok eller for lite. Etter avtale med kommunens revisor vil vi 
i forbindelse med årsoppgjøret kontrollere både 2006 og 2007 og foreta nødvendig 
fondsavsetning. Basert på kontrollen for 2005 er det grunn til å anta at det vil bli et betydelig 
beløp som må settes av og som senere kun kan brukes på barnehageformål. Avsetning til 
bundet driftsfond må gjøres uavhengig av driftsresultat for øvrig og kan dermed påføre oss et 
underskudd. I og med at de endelige reglene kommer i slutten av november legger 
rådmannen foreløpig til grunn en fondsavsetning på 5- 6 mill. Fondsavsetningen legges ikke 
inn i budsjettet da den er så usikker, men det er viktig at vi tar hensyn til dette både i år og i 
kommende budsjett- og økonomiplanarbeid. 
 



BUFFERE 
Buffere for lønnsøkning, lærlinger og arbeidsgiveravgift brukes fullt ut. Dette utgjør kr. 
3.279.000,- etter at vi satte ned lønnsbufferen med 500.000,- i troen på et billigere 
mellomoppgjør. Etter omlegging av regelverket fra i år må ikke kommunen lenger betale 
arbeidsgiveravgift for ansatte som skatter til kommuner med høyere sats enn oss. Avsatt 
beløp på 164.000 vil derfor bli omdisponert til ordinær lønnsbuffer fra neste år. 
 
AKSJEUTBYTTE 
Etter en ekstraordinær utbytteutbetaling fra Nord-Troms Kraftlag har vi fått inn 410.000,- 
mer enn budsjettert. 
 
REDUSERING AV SØKNADER 
Totale innmeldte behov for regulering – med unntak av skjønnsmidler barnehage - utgjør 
7.916.000,-. Etter at de foreslåtte inndekninger er lagt inn mangler det fortsatt 2.425.000,-. En 
veldig kritisk gjennomgang av behovene fra rådmannen gir rom for å ikke hensynta følgende 
av det som er innmeldt: 
 

• På barnehagesektoren har vi nå skjønnsmidler som kan dekke merkostnadene med 
lønnsoppgjør og bruk av lærlinger. Vi kan nærmest betrakte dette på samme måte 
som selvkostområdene på teknisk og dermed se bort fra å dekke behovene med 
bruk av ordinære buffere. Kultur og undervisningsetatens behov reduseres derfor 
med 175.000,- til lønn og pensjon og 340.000,- til lærlinger. 

• Menighetsrådet har søkt om 80.000,- til en generell styrking av driften. Dette er 
det etter rådmannens syn ikke rom for og behovet tas ut 

• Menighetsrådet søkte i fjor høst om midler til økning av stillingen for kirkevergen 
med 20 %. Dette fant ikke kommunestyret rom for å innvilge. Menighetsrådet har 
likevel økt stillingen og rådmannen foreslår da at innmeldt behov til lønn og 
pensjon reduseres med tilsvarende beløp – oppgitt av menighetsrådet til 75.000,- i 
søknaden for 2008.  

• Helse og sosial har bedt om midler til dekning av utgifter til sykevikarer ved 
korttids fravær der vi ikke får sykepengeref. Rådmannen legger til grunn at vi 
fortsetter å budsjettere sykevikarer og sykepengerefusjon i balanse. Behovet fra 
helse og sosial reduseres ut fra dette med 211.000,-  

 
 
OPPSUMMERING 
Etter gjennomgangen med mulige inndekninger og redusering av behov står vi i igjen med et 
udekt beløp på 1,5 mill som rådmannen ikke ser muligheter å dekke inn. Den budsjettekniske 
løsningen på dette blir at eiendomsskattereduksjonen ikke kan justeres inn samt at kultur og 
undervisning og helse og sosial hver får 200.000,- mindre enn de har bedt om og som de da 
må prøve å dekke av den øvrige drifta. 
 
Når vi i tillegg tar med en viss usikkerhet mht. pensjon samt fondsavsetningen til 
barnehagefond blir konklusjonen dessverre at vi i år går mot et underskudd på drifta. Hvor 
stort det blir avhenger selvsagt av barnehagefondet og en evt effekt av å drive på mest mulig 
sparebluss fram mot jul. Men det er hevet over en hver tvil at vi snakker om 
millionunderskudd og for å ha noe å gå ut fra når formannskapet lager nytt budsjett og 
økonomiplan vil rådmannen anbefale å bruke minimum 5 millioner. Dette underskuddet må 
etter reglene dekkes i 2008 og 2009 og dette må vi ta høyde for utover høsten. 
 
Kort oppsummert skyldes underskuddet endret behandling av skjønnsmidler til barnehage, et 
lønnsoppgjør som ble dyrere enn forventet og en del andre enkeltstående hendelser. En viktig 
årsak til at det ikke er mulig å dekke inn mer enn 6 mill er at budsjettet i utgangspunktet er alt 
for stramt. Dette som følge av at netto driftsresultat er budsjettert i minus 347.000,- mot at 



det er anbefalt å ha 3 % av driftsinntektene, og som ville ha utgjort bortimot 6 mill mer.  
Dette er et forhold som det gamle kommunestyret var oppmerksom på, men ikke greide å 
prioritere å gjøre noe med, slik at det er langt fra uventet at vi kunne risikere å havne i en slik 
situasjon. Selvsagt gjør barnehagefeilen det vanskeligere, men det kan ikke utelukkende 
skyldes på den. Mange av de andre problemområdene har vært i fokus tidligere, senest ved 
årets første økonomirapportering i juni. 
 
 
 
 

Rådmannens  

innstilling: 
 
 

 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

1. Økonomirapportene for drift tas til etterretning. Budsjettreguleringer i tråd med 
skjema datert 22.10.07 godkjennes. 

 
2. Kommunestyret godkjenner bruk av lånekostnadsfondet i drifta. 

 
 
 

 
 

Behandling i Formannskapet - 23.10.2007: 
 
 
 

Vedtak i Formannskapet - 23.10.2007: 
 
Enst.  som innstillinga. 
 
 
 
Skjervøy, 221007  

Reidar Mæland  
rådmann  
 Rune Stifjell 
 økonomisjef 
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Økonomirapport investeringer 2007  
 
 
Nedenfor gjennomgås alle investeringsprosjekter på en kortfattet måte. 
Budsjettreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt. 
 
502 AKSJER 
Det er i år kjøpt aksjer i Skjervøy ASVO og betalt egenkapitalinnskudd til KLP for til 
sammen 1.350.000,-, Ingenting av dette kan lånefinansieres og må derfor dekkes på andre 
måter.  
 
Aksjene i Asvo på 900.000,- ble i K-sak 15/07 vedtatt med 375.000,- fra salg av aksjene i 
Industriparken og resten fra tomtesalg. Oppgjøret for Industriparkaksjene er kommet så den 
biten er på plass. Tomtesalgsmidlene var tenkt delvis fra næringstomter og delvis fra 
boligtomter i Hollendervika. Det er til nå solgt næringstomter for 150.000,- og som det 
framkommer nedenfor er det en forsinkelse i Hollendervika som gjør det noe usikkert om vi 
får inn tomterefusjon i år. Det foreslås derfor at de resterende 750.000,- dekkes av salget av 
Solstua.  
 
Egenkapitalinnskuddet i KLP på 450.000,-foreslås også dekket av salgsinntekten fra Solstua.  
 

505 NYTT GOLV IDRETTSHALLEN 
Nytt golv er lagt og tatt i bruk. Det gjenstår å få levert noen mål og nett og annet tilbehør i 
løpet av oktober. Prosjektet ferdigstilles i høst for innenfor kostnadsrammen og tidsfristen for 
å få spillemidler. Opprinnelig var golvet delfinansiert med 250.000,- fra tomtesalg, men i 
forbindelse med aksjekjøp i Asvo ble dette vedtatt omgjort til bruk av til gode lånemidler. 
Budsjettendringen av dette tas med nå. 
 

513 AVLASTNINGS- OG OMSORGSBOLIGER 



Det var opprinnelig planlagt å ferdigstille uteområdet i sommer, men grunnet behov for 
omdisponering av mannskap ble ikke alt gjort. En del må derfor utsettes til våren. 
Totalramma vil holde. 
 

516 TOMTESALG 
Tomteslaget er litt lavere enn forventet og justeres ned til 150.000,- som brukes på aksjekjøp. 
 

518 FLYFOTOGRAFERING 
Det er satt av 90.000,- hvert år i tre år for å dekke kommunens andel av flyfotografering og 
digitalt kartverk for Arnøya. Det vil ikke være riktig å se på dette som et investeringsprosjekt 
og det tas derfor ut. Årets lånebehov reduseres tilsvarende. Teknisk etat må finne dekning for 
dette på eget budsjett i år og så må det legges inn på drifta i 2008 og 2009 ved 
økonomiplanbehandlinga i høst. 
 
519  MASKINPARKEN 
Traktor og spylevogn er anskaffet. Traktoren kom på 1.035.000,- etter innbytte av den gamle 
og spylevognen kom på 1 mill akkurat.  Dette er litt i overkant av kostnadsoverslaget fra i 
fjor. Merkostnaden dekkes av lånemidler som er til gode etter opprustningen av Nordveien og 
Idrettsveien.  
 
Traktoren fordeles på  vei, vann og kloakk mens spylevogna skal brukes på kloakk. Det 
meste av kostnadene ved anskaffelsene blir dermed å inngå i grunnlaget for selvkost. 
 

520 VANNVERK 
Dette kapitlet består av flere prosjekt. Vannstyring på Kågen var på anbud i fjor og ble utsatt 
både fordi det ble dyrere enn antatt og fordi rekefabrikken sto og til slutt ble nedlagt. I og 
med at Lerøy ikke har kommet i drift før i høst har det ikke vært behov for å gjøre noe i år og 
endelig bestemmelse om hva som skal gjøres med dette blir tatt i løpet av vinteren. 
 
Det var også avsatt 300.000,- til vannledning i Strandveien. Dette arbeidet ble gjort ferdig i 
fjor til en lavere kostnad slik at behovet er bortfalt og årets låneopptak reduseres tilsvarende. 
 

521 KLOAKK 
Det er avsatt midler til nytt renseanlegg i år. Prosjekteringen kom i gang noe senere enn 
opprinnelig planlagt og det medfører at selve byggingen blir utsatt til våren. Så langt ser det 
ut for at totalramma skal holde selv om det blir en forsinkelse. 
 
523 KOMMUNALE BOLIGER  
Det er budsjettert med salg av den gamle skolen i Uløybukt for 250.000,-. Det er tatt takst og 
skolen er annonsert to ganger uten at det er kommet inn bud. Det anses derfor ikke realistisk 
å få solgt den i år og salgsinntekten justeres ned. 
 
Solstua ble forsøkt solgt i fjor uten at det kom inn tilfredsstillende bud. Etter henvendelser fra 
interessenter i sommer ble det gjennomført ny salgsprosess i høst og det er nå kommet inn 
bud som kan aksepteres og det tas sikte på skriving av kontrakt i løpet av november. 
Salgssummen på 1.200.000,- er foreslått brukt til aksjekjøp. 
 

532 HELSESENTERET 
Arbeidet med planlegging av byggetrinn 2 pågår fortsatt og forventes avsluttet før jul. 
Kommunestyret godkjente i junimøtet en utvidelse av komiteens budsjett til forprosjekt med 
800.000,-. Dette tas med nå og foreslås finansiert av til gode lånemidler fra andre prosjekt. 
Mulighetene for utbygging vil bli vurdert i økonomiplanarbeidet i høst. 
 

533 TELEFONISYSTEM 



Trinn 2 av ny telefoniløsning skal gjennomføres i høst. For å sikre tilgjengeligheten til 
legekontor og medisinsk nødmeldetjeneste er det anskaffet dobbelt sett av noe teknisk utstyr 
og dette medfører at prosjektet må tilføres 50.000,- for å bli ferdigstilt før jul. Dekkes av til 
gode lånemidler. 
 

540 HOLLENDERVIKA 
Arbeidet har tatt noe lenger tid enn først antatt, men nærmer seg nå sluttføring. Det gjenstår 
noe kontrollmåling før sluttoppgjøret er ferdig, men alt tyder på at vi havner innenfor 
kostnadsoverslaget. Det tas sikte på at kommunestyret i desember kan vedta endelig 
tomterefusjon det ser ut som vi kommer i underkant av 260.000,- som formannskapet 
tidligere har lagt til grunn. 
 

541 EIDEVANNET 
Prosjektet var lagt inn med en ramme på 250.000,- finansiert med salg av Uløybukt skole. I 
og med at det ikke ser ut som vi får solgt skolen foreslås at prosjektet tas ut i sin nåværende 
form. Det jobbes bl.a. i regi av FYSAK m.fl. for å finne tilskuddsmidler til et nærmiljøtiltak i 
området. Skulle dette arbeidet lykkes får vi komme tilbake med et nytt prosjekt. 
 
543 STRANDVEIEN 
Arbeidet med selve veien og fortauene er nå avsluttet og de aller fleste er enig om at 
resultatet ble veldig bra. I junimøtet i kommunestyret ble det vedtatt å bruke spillvann fra 
lakseslakteriet til snøsmelteanlegg i fortauet. Rørene i fortauet er lagt og det jobbes nå for 
fullt med å få på plass tilførselsledningen og nødvendig utstyr i forbindelse med den. For å få 
dette til å virke etter hensikten må det etableres en tank med varmeveksler ved lakseslakteriet 
og dette medfører en noe høyere kostnad enn først antatt. Det legges imidlertid til grunn at 
arbeidet avsluttes før jul innenfor den gitte tilleggsbevilgningen. Det er satt som mål at også 
sluttregnskapet for hele prosjektet er ferdig før nyttår. 
 

Utredningen av mulighetene for vannvarme til kommunale bygg er forsinket og det er også 
uklart hvorvidt det blir nok vann til annet enn fortauene. 
 

544 AMBULANSELOKALER 
UNN tok i bruk de nye ambulanselokalene like før jul i fjor. I vinter var det nødvendig å 
bruke knappe 20.000,- på de siste tilpasningene av lokalet. Dette foreslås dekt av til gode 
lånemidler.  Alle kostnader ved ombyggingen dekkes i sin tur av husleien. 
  
545 BOLIGFELT ÅRVIKSAND 
Etter en alt for langdryg prosess er det nå foretatt sluttutbetaling til en grunneier som avsto 
noe areal ved utbyggingen av det nye boligfeltet i Årviksand. Dette kom på 43.000,-. I og 
med dette oppgjøret har vi nå fått med alle kostnader og det vil i desember bli fremmet en sak 
for kommunestyret om endelig tomterefusjon for nyfeltet. Det legges til grunn av tomtekjøpet 
dekkes av tomterefusjon 
 
546 UNGDOMSKLUBBEN 
Det ble bevilget 250.000,- til heis i den nye ungdomsklubben. Anskaffelsen er nå gjort og det 
ble vel 30.000,- rimeligere. Det foreslås at årets låneopptak reduseres tilsvarende. 
 



547 SKJERVØYTERMINALEN  
Formannskapet godkjente i sak 107/07 at det kunne kjøpes en brukt lastebil og tilhenger for 
inntil 750.000,- til terminalen for å erstatte den utslitte gamle bilen. Anskaffelsen er nå nesten 
ferdig og det legges til grunn at kostnadsramma holder. Kjøpet foreslås finansiert med til 
gode lånemidler. 
  

548 BUSS MALENAVN 2-4 
Formannskapet godkjente i møte i juni at det skulle kjøpes en ny bil til erstatning for 
Lionsbussen. Kommunen har fått innvilget transportløyve og med det spart rundt 300.000,- i 
avgifter slik at totalprisen blir i underkant av 600.000,-. Formannskapet godkjente 
lånefinansiering som i sin tur skal dekkes inn gjennom avtale med 7 av beboerne. Bilen er 
leveringsklar i mndskiftet oktober/november og avtaler inngås samtidig. Dekkes ved bruk av 
til gode lånemidler. 
 
590 FORMIDLINGSLÅN 
Ingen behov for justering. Innfrielser brukes som vanlig til ekstraordinære avdrag. Grunnet 
stor aktivitet i boligmarkedet er det til nå kommet inn over 2 mill i innfrielser og vi regner 
med minst 1 mill til før jul.  
 

 

599 UNDERSKUDD 
Underskudd fra 2006 på knappe 30.000 må dekkes inn i år. I tråd med kommunestyrets 
vedtak fra godkjenningen av regnskapet brukes tilgode lånemidler. 
 

TIL GODE LÅNEMIDLER 
Ved en feil i 2005 ble det gjort dobbelt låneopptak i forbindelse med overtakelsen av 
eldreboligen i Arnøyhamn. Disse midlene foreslås nå overført til posten til gode lånemidler 
og brukes som foreslått i år. Vi trenger derfor i mindre grad å øke årets låneopptak for å 
gjennomføre de foreslåtte endringer. I tillegg til midlene fra eldreboligen hadde vi i overkant 
av 300.000,- til gode fra før. Ved utgangen av året vil det stå igjen rundt 200.000,-. 
  

 

OPPSUMMERING 
Litt ekstraordinære salgsinntekter samt omrokkeringer gjør det mulig å finne budsjettdekning 
til årets nye hendelser samt inndekning av underskudd fra i fjor. Det ser dermed ut til at 
investeringene kommer ut i balanse også i år. 
 

 
 

Rådmannens  

innstilling: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar 
omdisponeringer og underskuddsdekning i tråd med budsjettskjema datert 22.10.07.  
 

 
 
 

 
 



Behandling i Formannskapet - 23.10.2007: 
 
 
 

Vedtak i Formannskapet - 23.10.2007: 
 
Enst. som innstillinga. 
 
 
 
Skjervøy, 221007  

Reidar Mæland  
rådmann  
 Rune Stifjell 
 økonomisjef 
 
 



 
Skjervøy kommune 
Saksutredning 
 

  
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 

117/07 Formannskapet 23.10.07 

51/07 Kommunestyret 06.11.07 
 
 
Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 

  07/02067-1 Reidar Mæland 15.10.2007 

 
 
 

Aksjetegning i Arnøy og Laukøyforbindelsen AS   
 
 
 
Vedlegg: 
  
Innbydelse til selskapsdannelse for Arnøy og Laukøyforbindelsen AS 
Innbydelse til stiftelsesmøte 
Oversikt Aksjetegning 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Arnøy og Laukøyforbindelsen AS (sus) inviterer Skjervøy kommune til å tegne aksjer. 
 
Vurderinger: 
 
Rådmannen synes det er svært gledelig at interessen er så stor i forhold til å etablere nevnte 
selskap og formålet ved det. 
En framtidig fastlandsforbindelse mellom Arnøy- Laukøy og Kågen anser rådmannen som 
avgjørende for næringsutvikling og bosetting på Arnøy og Laukøy. Den vil legge forholdene  
til rette for en betydelig verdiskapning i kommunen og regionen.  
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen vil anbefale at Skjervøy kommune tegner seg for 200 aksjer a`kr. 500,-. 
 
 

Rådmannens  

innstilling: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 



 
Skjervøy kommune tegner seg for 200 aksjer a`kr 500,- d.v.s. for kr 100.000,- i 
selskapet Arnøy og Laukøyforbindelsen AS. 
Utgiftene dekkes fra formannskapets utviklingsfond. 
 

 
 

Behandling i Formannskapet - 23.10.2007: 
 
 
 

Vedtak i Formannskapet - 23.10.2007: 
 
Enst. som innstillinga. 
 
 
 
Skjervøy,   

Reidar Mæland  
rådmann  
  
  
 
 



 
Skjervøy kommune 
Saksutredning 
 

  
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 

116/07 Formannskapet 23.10.07 

52/07 Kommunestyret 06.11.07 
 
 
Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 

  07/02048-1 Reidar Mæland 12.10.2007 

 
 
 

Egenandel bredbånd på Arnøy   
 
 
Vedlegg:  
Forslag til avtale mellom Nord-Troms Kraftlag AS og Skjervøy kommune. 
 
Bakgrunn for saken: 
Behovet for økt egenandel fra Skjervøy kommune i forbindelse med utbygging av bredbånd 
på Arnøy har økt fra kr. 200.000,-(som ligger i økonomiplanen)  til ca. kr.1.5. mill.  
 
Saksopplysninger: 
 
Bredbåndfylket Troms (BBFT) ivaretar utbygningen av bredbånd for de fleste kommunene i 
Troms. 
 
For utbygging av bredbånd til Arnøy har derfor BBFT søkt og fått tildelt kr 2.1 mill. i 
Høykommidler. 
 
BBFT har også sendt utbygningsprosjektet – ”bredbånd på Arnøy” ut på anbud. 
Telenor og Nord-Troms kraftlag leverte inn hvert sitt tilbud. Telenor sitt tilbud ble forkastet 
fordi deres tilbud ikke ivaretok de kravspesifikasjonene som var beskrevet i det utsendte 
anbudsbeskrivelsen fra BBFT. 
De gav et tilbud på en ADSL løsning som ikke tilfredstilte krav til ytelse. I følge rådmannens 
fagfolk på området er også en slik  ADSL løsning lite framtidsrettet. 
 
Tilbudet som ble gitt av Nord-Troms Kraftlag tilfredsstiller kravspesifikasjonene i anbudet. 
Problemet er at egenandelen som Skjervøy kommune må gå inn med i prosjektet økes fra 
tidligere antatt kr.200.000,- som ligger i økonomiplanen til ca. kr 1.5 mill. 
I den økonomiske situasjonen kommunen er i er nevnte beløp meget problematisk å finne 
dekning for.  
 



Nord Troms Kraftlag har etter forespørsel fra ordføreren tilbudt seg å forskuttere den økte 
egenandelen til Skjervøy kommune på ca. kr.1.5 mill.  mot at den betales tilbake tidligst 1. 
mars 2009, men ikke før anlegget er i drift. Se vedlagte forslag til avtale. 
Kraftlaget opplyser at hvis kundegrunnlaget på Arnøy økes fra 90 kunder som ligger i deres 
tilbud til 135 kunder vil kommunens bidrag/egenandel reduseres med ca. kr. 240.000,-. 
 
BBFT opplyser om at  egenkapitalen må være formelt på plass ved antakelse av anbud og 
oppstart.  
 
Ordføreren har vært i kontakt med  adm.dir. Erling Martinsen  i Nord Troms Kraftlag og 
BBFT/ v Kongsli  i den hensikt at man står ved sitt anbud til etter kommunestyremøte den 
6.nov. Dette har de nevnte parter akseptert. 
Ordføreren ønsker derfor at denne saken skal få sin endelige avgjørelse i kommunestyret. 
 
Vurderinger: 
 
For tiden gjennomgår rådmannen  og etatssjefgruppa årets budsjett og kommende 
økonomiplan. Så langt  viser tallene  at kommunen får en meget presset økonomi i hele 
økonomiplanperioden. Derfor blir også en tilbakebetaling av ca. kr 1.5 mill. i 2009 svært 
problematisk.  
På nåværende tidspunkt synes det derfor som kun en betydelig økning i eiendomskatten vil gi 
økonomisk rom for å opprettholde nåværende tjenestetilbud, samt økning av egenandelen til 
bredbåndutbygging på Arnøy. 
 
Det er imidlertid svært viktig at utbygging av bredbånd på Arnøy kommer i gang snarest 
mulig. Dette vil i stor grad være en forutsetting for utvikling av næringslivet og 
kompetansearbeidsplasser på Arnøy. 
 
Konklusjon: 
 
Rådmannen vil anbefale at formannskapet og rådmannen i lag ser på den totale økonomiske 
situasjonen kommunen befinner seg i. Dette for å finne en forsvarlig finansiell løsning på 
nevnte problem før saken legges fram for kommunestyret for endelig avgjørelse. 
 
 

Rådmannens  

innstilling: 
 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyret godkjenner avtalen mellom Skjervøy kommune og Nord 
Troms Kraftlag AS om forskuttering av utgifter inntil kr.1.5 mill. til utbygging 
av ”bredbånd på Arnøy”.  

 
2. Godkjenningen forutsetter en finansiering av nevnte beløp i 2009 på følgende 

måte… 
 
 

 
 

Behandling i Formannskapet - 23.10.2007: 
    
 



 

Vedtak i Formannskapet - 23.10.2007: 
 
Saka utsettes. 
 
 
 
Skjervøy,   

Reidar Mæland  
rådmann  
  
  
 
 



 
Skjervøy kommune 
Saksutredning 
 

  
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 

53/07 Kommunestyret 06.11.07 
 
 
Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 

200  07/02143-2   26.10.2007 

 
 
 

RAPPORT VEDRØRENDE INDUSTRIPARKEN SKJERVØY 
AS   
 
 
 
Vedlegg:   
Kontrollutvalgets rapport. 
 
Saksopplysning: 
Kontrollutvalget har i møte 1. oktober 2007 i sak 18/07 behandlet overnevnte sak og følgende 
ble enstemmig vedtatt: 
 
l.  Kontrollutvalget slutter seg til rapportens innhold og konklusjon. 
2. Kontrollutvalget oversender  rapporten med vedlegg og ordførerens tilsvar/verifisering  
    til kommunestyret til orientering. 
 
 
 

Rådmannens  

innstilling: 
 
I tråd med kontrollutvalgets vedtak tar kommunestyret rapporten til orientering. 
 

 
 
Skjervøy,   

Reidar Mæland  
rådmann  
   



   
 
 



 
Skjervøy kommune 
Saksutredning 
 

  
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 

54/07 Kommunestyret 06.11.07 
 
 
Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 

232  07/00973-4 Rune Stifjell 26.10.2007 

 
 
 

Revidering av retningslinjer for eiendomsskatt   
 
Vedlegg: 
Retningslinjer vedtatt 10.05.07 
Utkast til nye retningslinjer 
 
Bakgrunn: 
Retningslinjer for eiendomsskatt ble vedtatt i mai i år. I tilknytning til dette ba 
kommunestyret om at rådmannen vurderte muligheten av å endre innkrevingen slik at det 
ikke blir to veldig store regninger pr år å betale. 
 
Vurdering: 
Etter at resultatet av takseringen er kommet har det vært mulig å se på hvilke utslag 
eiendomsskatten vil gi. Det er klart at sum å betale til kommunen er blitt større pr eier og 
rådmannen synes derfor det vil være fornuftig å øke fra to til tre terminer pr år. 
 
Utenom Skjervøya skal de aller fleste eierne i år betale under 1.000,- i eiendomsskatt og det 
er kun Årviksand som har vann- og kloakkavgifter i tillegg. For mange av disse med små 
beløp vil det være uhensiktsmessig både for eier og kommunen å drive å dele opp i flere 
betalinger pr år. Rådmannen foreslår derfor at løsningen blir at vi beholder dagens to 
terminer for vann, kloakk, feiing og festeavgift i april og oktober og innfører en tredje termin 
med kun eiendomsskatt. Det mest praktiske vil være å legge denne mellom de to vi har fra før 
og juni er da et brukbart tidspunkt. For inneværende år har vi holdt igjen utfaktureringen i 
påvente av klagebehandlingen og fakturaen vil da bli sendt ut i november. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen foreslår endring i pkt 6 i retningslinjene slik at det blir en økning fra to til tre 
terminer for de totale kommunale avgifter. 
 
 
 



Rådmannens  

innstilling: 
 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
Retningslinjer for eiendomsskatt vedtas med virkning fra 2007 i tråd med forslag 
datert 26.10.07 
 
 

 
 
 
 
Skjervøy, 2610007  

Reidar Mæland  
Rådmann  
 Rune Stifjell 
 økonomisjef 
 
 



 
Skjervøy kommune 
Saksutredning 
 

  
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 

55/07 Kommunestyret 06.11.07 
 
 
Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 

044  07/01257-3 Rune Stifjell 26.10.2007 

 
 
 

Sammenslåing av eldreråd og råd for funksjonshemmede - 
endring av reglement   
 
 
Vedlegg: 
Utskrift av loven 
Forslag til reglement for det nye felles rådet 
 
Bakgrunn: 
Med virkning fra inneværende valgperiode er det kommet en ny lov om ”råd eller anna 
representasjonsordning i kommuner for menneske med nedsett funksjonsevne med mer.” 
Lovens § 4 gir åpning for at det kan etableres et felles råd for eldre og menneske med nedsatt 
funksjonsevne. Tilsvarende bestemmelse er også tatt inn i eldrerådsloven.  
 
Vurdering: 
Med bakgrunn i denne lovendringen legges det fram forslag om at det i Skjervøy etableres et 
slikt felles råd til erstatning for de tidligere rådene – eldrerådet og råd for funksjonshemmede 
med virkning fra inneværende valgperiode. Reglementet må da endres ved at dagens kap 10 
om eldreråd erstattes av nye regler for det nye rådet og at kap 12 om råd for 
funksjonshemmede tas ut. 
 
Slik rådmannen forstår det er lovendringen begrunnet i at det til en viss grad er overlapping 
mellom de saker de to gamle rådene befattet seg med og at det vil kunne bli en større 
gjennomslagskraft for ett nytt råd med hele arbeidsfeltet. Brukerorganisasjonene skal 
fremdeles ha forslagsrett på medlemmer til rådet slik at det i praksis ikke vil bli den store 
forskjellen.  
 
De to rådene som var valgt i forrige periode behandlet i 2006 spørsmålet før loven trådte i 
kraft og de ønsket ikke en sammenslåing. Etter samtaler med ordføreren legger rådmannen 
likevel saken fram for det nye kommunestyret som da får muligheten til å ta stilling til 
spørsmålet før valg av medlemmer skjer. 
 



 
 

Rådmannens  

innstilling: 
 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
1. Det opprettes et felles råd for eldre og funksjonshemmede med virkning fra 

inneværende valgperiode. 
 
2. Reglementet endres ved at kap 10 erstattes av nye regler for fellesrådet i tråd 

med forslag datert 26.10.07. Kap 12 tas ut og etterfølgende kap gis tilsvarende 
opprykk i nr. 

 
3. Valgnemnda skal innhente forslag på kandidater til rådet før det nye rådet 

oppnevnes 
 
 

 
 
Skjervøy, 261007  

Reidar Mæland  
rådmann  
 Rune Stifjell 
 økonomisjef 
 
 



 
Skjervøy kommune 
Saksutredning 
 

  
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Å/L 

56/07 Kommunestyret 06.11.07 
 
 
Arkiv Saksmappe Saksbehandler Dato 

033  07/02180-1   29.10.2007 

 
 
 

Diverse valg   
 
 
 
Oversikt over hva som bør velges. 
 
 
 

Rådmannens  

innstilling: 
 
Valgnemnda tar stilling til valgene og legger fram forslag for 
kommunestyret. 
 

 
 
Skjervøy,   

Reidar Mæland  
rådmann  
   
   
 
 



 

PS 57/07 Referatsaker 

RS 11/07 Kronprinsparets besøk i Skjervøy 

RS 12/07 Reglement for folkevalgtes innsynsrett 

RS 13/07 Møteprotokoll - kontrollutvalget 

RS 14/07 System for varsling 



 
 


